
Tedenski KRATKOČASNIK  

– ko te zasrbijo prstki, da bi še kaj luštnega rešil, ustvaril, izdelal ali prebral–  

Pripravila: Urška Špilak, POŠ Cven 

 

Da se bomo lažje učili in tudi malo posladkali pripravimo slasten bananin smoothie. Uporabiš 

lahko tudi drugo sadje – odlično je tudi jagodičevje (maline, borovnice, jagode,…) in malo temne 

čokolade – in veš kaj, te sestavine zelo dobro vplivajo tudi na lažje učenje in pomnjenje. 

Sestavine za 4 osebe: 

 4 banane 

 4 dl mleka 

 1 kapljica vanilijevega ekstrakta (ni nujno) 

 1 velika žlica medu 

 2 žlici ledenih kock (ni nujno) 

Priprava:  

1. Banane olupimo in jim odstranimo nitke, nato pa jih narežemo na debelejše kolobarje. V 

mešalnik stresemo narezane banane, prilijemo mleko, žlico medu in kapljico vanilijeve esence. 

Dobro zmešamo. Nato dodamo še nekaj ledenih kock in ponovno zmešamo. 

2. Vse skupaj prelijemo v kozarce in postrežemo. Naj vam tekne!  

 

  

Vir: https://okusno.je/recept/bananin-smoothie 

 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flikeout.net%2Fkulinarika%2Fprevec-zrele-banane-porabimo-jih%2F&psig=AOvVaw2SRS7rgDCCH33JQU_w31jt&ust=1589007713038000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiFsZfZo-kCFQAAAAAdAAAAABAh


Zadnji mesec se v naravi dogajajo velike spremembe – vse poganja, cveti, drevesa so ozelenela, 

začelo se je delo na njivah in vrtovih, vaše mame pridno sadijo, sejejo in gotovo jim tudi vi pri tem 

pomagate. Počasi so začele zoreti tudi že prve jagode, borovnice, na vrtu že obiramo prve pridelke 

solate, peteršilja in še česa.  

Rastline lahko vzgajamo in razmnožujemo na različne načine: 

 

 



 

Preizkusi sam vzgojiti kakšno izmed rastlin na spodnje načine in preveri če deluje… 

Sejemo lahko v različne lončke – poskusi s pšenico, koruzo, … Okrasimo jih po svoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Ciciban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: povzeto po predlogi Helene Sirotke 



Na vrtu raste veliko različnih vrst zelenjave… Ali prepoznaš vse? 

Poimenuj jih in poišči njihovo senco… 

 

 

  Vir: Pinterest 

http://materialesyrecursosescolares.blogspot.com/2018/05/imagenes-para-reconocer-las-verduras.html?spref=pi


Te dni se zelo spreminja tudi vreme… Spremljaj kakšno bo vreme naslednje dni… 

Izdelaš lahko takšen ali podoben pripomoček s katerim boš vsak dan označil kakšno 

je vreme… 

 

 

 

Izdelaš si lahko tabelico z dnevi v tednu in vsak dan prilepiš ali 

narišeš kakšno je vreme skozi različne dele dneva. 

 

PONEDELJEK  

 
 

TOREK    

SREDA    

ČETRTEK    

PETEK    

SOBOTA    

NEDELJA    

 

VREME SKOZI RAZLIČNI DEL DNEVA 

Vir: Pinterest 

http://vorschule.perlelisse.com/wetterstation-fur-kinder/
https://k-3teacherresources.com/resource/maths/weather-chart/
https://www.google.si/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fagromet.mkgp.gov.si%2FAPP%2FHome%2FTEMPVSOTA%2F5&psig=AOvVaw3gnZZOLcNnV6Ipz7z2zv7K&ust=1589005030666000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPih4JbPo-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.si/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fagromet.mkgp.gov.si%2FAPP%2FHome%2FTEMPVSOTA%2F-1&psig=AOvVaw1_4wQN63yO4nCo0uvDiY1p&ust=1589005093942000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD2jrXPo-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Razmigaj malo možgančke in reši dvosmerko… 

 

Vir: Ciciban 

  



Tudi drevo se spreminja skozi letne čase, prav tako so za različne letne čase značilni 

različni vremenski pojavi, značilnosti, ki jih prinaša posamezen letni čas.  

Poišči ustrezne sličice, ki označujejo posamezen letni čas. 

 

 

POMLAD POLETJE 

JESEN ZIMA 

Vir: Pinterest 

https://berbagifile.me/education?q=recipe&id=744360644649345795

